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ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ 

ข้าพระพุทธเจ้า สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
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...ความซื่อสัตย์สุจริตในหมู่สหกรณ์ในสมาชิกสหกรณ์นั้น  
มีความส�าคัญเช่นเดียวกันกับร่างกายของแต่ละคน   

ถ้ามือขวาบอกว่ามือซ้ายไม่ดี แล้วก็ตีมือซ้ายตลอดเวลา 
จะมีเวลาไปท�างานเมื่อไร  เพราะว่าทั้งมือซ้ายมือขวา

ก็จะต้องทะเลาะเบาะแว้งกัน ก็ไม่มีประโยชน์ 
หรือขาขวาขาซ้ายจะก้าวพร้อมกัน เพราะว่าบอกว่ามีสิทธิเท่ากัน 

ขาซ้ายก็บอกว่าเขาจะก้าวก่อน 
ขาขวาบอกว่าจะก้าวก่อน ถ้าเราตามใจร่างกาย 

ทดลองดู เราก็ก้นกระแทกไม่มีทางที่จะเดินไปไหน
ฉะนั้นก็ต้องตัดสินใจว่า เราจะก้าวขาซ้ายออกไปก่อน 

หรือขาขวาออกไปก่อน ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้ก็เหมือนกัน 
สมาชิกสหกรณ์จะต้องตกลงกันว่าใครจะท�าอะไร 

ไม่ต้องทะเลาะกัน แล้วแต่ละคนก็จะได้สิ่งที่ดีคือความส�าเร็จ 
อย่างเราเดินไปที่ไหน หมายความว่าขาทั้งซ้ายทั้งขวา

ก็อยากจะไปที่ไหนที่เดียวกัน ให้ส�าเร็จประโยชน์ 
ส�าเร็จกิจการของการเดินไปถึงจุดหมาย 

ขาซ้ายขาขวา
เขาก็ปรองดองกัน สลับกันเดินสลับกันก้าว  

แล้วก็ไปถึงจุดหมายพร้อมกัน...

พระราชด�ารัส ในหลวงรัชกาลที่ 9
เนื่องในโอกาสที่ประธานสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์นิคม

ทั่วประเทศเข้าเฝ้า วันที่ 12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2520
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บรรณาธิการ
นางอรพินธ์ งาแก้ว

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
นางวริษา ค่ายใส

นายพนัชกร แก้วส�าเร็จ

กองบรรณาธิการ
นายประดิษฐ หัสดี

นายวิทัย อาวุชานนท์
นางสาวสุทธิลักษณ์ ยอดพยุง
นายเจริญ เตียวัฒนานนท์

ดร.อาทร สุนทรชื่น
นางสาวชุลีกร เสมาชัย
นางสาวพนิดา อุปเถย์
นายณัฐพงษ์ ย่องบุตร

จากใจ บ.ก.

สารบัญ

คณะผู้จัดท�าวารสาร

จากใจ บ.ก. 

ใครๆ ก็อยากรวยเงินล้าน ท�าไงล่ะ!  

บัญชีครัวเรือน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ LTF และ RMF

สหกรณ์ออมทรัพย์ให้อะไรกับสมาชิก

ณาปนกิจ

กฎหมายมรดก

ภาพกิจกกรรมสมาชิก สอ.กปน.

รายงานสถานะการเงิน

สอ.กปน. ชุดที่ 45 รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้ง

พ่อแม่สอนลูกให้ ‘เป็นคนดี - มีคุณธรรม’

โรคกระดูกพรุน รู้ตัวแต่เนิ่นๆ ป้องกันได้

เครื่องดื่มโรคกระดูกพรุน

กินผักอย่างไรให้ปลอดสารพิษ 
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สวัสดีค่ะ 
ปีเก่าไปแล้ว บางท่านได้เดนิทางท่องเทีย่วช่วงวันหยดุยาว มโีอกาส

สัมผัสลมหนาวแบบเย็นสบายสุขใจ บางท่านไม่ได้ไปเที่ยวไหน ช่วง
มกราคม - กุมภาพันธ์  ยังมีโอกาสเที่ยวได้อย่างสบายๆ ต่างจากคนแน่นๆ 
ในเทศกาลวันหยุด เพราะฤดูหนาวของประเทศไทยยังไม่หมด จะขึ้นดอย
ชมต้นนางพญาเสือโคร่ง จังหวัดเชียงใหม่ หรือไปทางภาคอีสานชม
หนองบัวแดง ที่จังหวัดอุดรธานี หนึ่งปีมีให้เห็นเฉพาะช่วงนี้แหละ และ
เป็นโอกาสดีได้กินผัก ผลไม้ เบ่งบานหวานน่ากิน 

ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี 2559 เราอยากให้คุณผู ้อ ่าน 
ได้รบัทราบเรือ่งการจดัการด้านการเงนิในหลายบทความทีค่ณะกรรมการ 
สอ.กปน.ชดุที ่44 จดัน�าลงในวารสารเพือ่เป็นความรูแ้ละแนวคดิหลายด้าน 
รวมทั้งสาระน่ารู้เกี่ยวกับสุขภาพที่ใกล้ตัวเรา ได้ถูกเลือกมาลงให้ทุกท่าน
เปิดอ่านดูนะคะ

ปีใหม่ 2560 เข้ามาแล้ว ขอให้ปีใหม่น�าพาความส�าเร็จและความ
สขุทีท่กุท่านปรารถนาในชีวิต ขอให้ประสบความส�าเร็จ และเจรญิรุง่เรือ่ง
ตลอดปี

อรพินธ์ งาแก้ว
บรรณาธิการวารสาร สอ.กปน.

ประธานธานกรรมการการศึกษา 

วารสารสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด
ปีที่ 44  •  ฉบับที่ 3  •  2559
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หลายคนอยากมีเงินล้าน แต่ก็ไม่ได้ศึกษา  
ไม่ได้ท�าอะไรท่ีแตกต่างจากคนอื่นๆ แล้ว 
ท่านจะรวยเงินล้านได้อย่างไร บางคนอยาก
รวย อยากสบาย เลยซื้อลอตเตอรี่ หวังรวย 
ทางลัด หวังลมๆ แล้งๆ

วนันีม้เีคลด็ลบัทีจ่ะท�าให้ท่านรวยเงนิล้าน
ก่อนอื่นทุกท่านที่เป็นพนังาน  กปน. ขอ 

บอกว่าท่านโชคดีทุกท่าน เพราะการได้ท�างาน  
กปน. จนเกษียณอายงุาน เปรยีบเสมอืนพระแม่
ธรณ ีการประปานครหลวงให้ท่านถกูลอตเตอรี ่
รางวัลที่ 1 ทุกคน จริงหรือไม่ ถามตัวท่านเอง 
หรือท่านทีเ่กษียณอายงุานไปแล้ว ก็จะได้ความ
กระจ่าง

เคล็ดลับรวยเงินล้าน ข้อที่ 1 คือ  ตั้งสติ 
ตั้งมั่น ต้ังปณิธานของตน ว่าจะมีเงินล้าน  
จะรวยเงินล้าน รวมทั้งการเตือนสติ เตือนตน 
ตลอดเวลาว่าจะรวยเงินล้าน

เคล็ดลับรวยเงินล้าน ข้อที่  2 คือ 
ต้นแบบ ตัวอย่าง  ครู  ให้หาต้นแบบหรือค้นหา
ตัวอย่างบุคคลท่ีรวยเงินล้านท่ีมีปรากฏอยู่จริง
ในสังคม ศึกษา เรียนรู้จากสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติ 
ลอกเลียนแบบพฤติกรรม รวมทั้งหาค�าอธิบาย
ถึงพฤติกรรมต่างๆ เหล่านั้นให้ได้

ถ้าบุคคลตัวอย่างที่รวยเงินล้าน ตื่นตีห้า  
ดืม่กาแฟตอนเช้า น่ังอ่านหนังสือพมิพ์ ดโูทรทัศน์ 
ก่อนออกจากบ้านไปท�างาน ในขณะทีเ่ราไม่เคย
ท�าเช่นน้ัน และหาค�าอธบิายพฤติกรรมเหล่าน้ัน
ไม่ได้ว่าเชื่อมโยงกับการรวยเงินล้านได้อย่างไร 
ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่น่าจะรวยเงินล้านแน่ๆ

เคล็ดลับข้อที่ 3 รวยเงินล้าน คือ ปรับ
พฤติกรรม เปลี่ยนอุปนิสัยให ้เป ็นไปตาม 
รูปแบบ ต้นแบบ ตัวอย่างที่ได้ศึกษาไว้แล้ว

คนในสังคมที่รวยเงินล้านมีเยอะ การ
ค้นหาตัวอย่าง รวมทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ค้นหาพฤติกรรมต้นแบบ จึงไม่ใช่เร่ืองยาก  
สิง่ท่ียากและต้องท�าให้ได้คอื การปรบัพฤตกิรรม
ของตนเอง การเปลี่ยนอุปนิสัยของตนเอง ให้
เข้มงวดตามพฤติกรรมต้นแบบที่ได้ค้นคว้าไว้ 

การศึกษาที่เร็วที่สุดคือ การเลียนแบบ  
การท�าส�าเนา เพราะมันคือผลลัพธ์ของสิ่งที่ 
ได้ปฏิบัติออกมาแล้ว

ความยาก คือการเร่ิมต้นที่จะก้าวไปสู ่
จุดท่ีท่านจะรวยเงินล้าน ล้านที่ 1 หากท่าน 
ท�าได้ การจะก้าวสูบ่นัไดต่อไปทีจ่ะรวยร้อยล้าน 
ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเช่นกัน

ก่อนจบเร่ืองน้ี ขอนอกเร่ืองไปเรือ่งอืน่สกันดินงึ
สองสามวันก่อนมีตัวแทนอ่านมาตร 

สาขาหนึ่งมาหา อายุ 59 ปีเศษๆ ได้มาขอให้ 
ผมช่วยเจรจาขอร้องผู้จัดการส�านักงานประปา
สาขา ขอให้ต่ออายุงานการเป็นตัวแทนอ่าน
มาตรไปจนอายุครบ 65 ปี โดยส่วนตัวผม  
คือต้องการสงเสริมผู้สูงอายุให้มีงานท�าดีกว่า 
อยู่เฉยๆ กับบ้าน ให้ลูกหลานเลี้ยงดู 

เมื่อเปิดดูระเบียบการจ้างลูกจ้างบริษัท 
ที่ท�าสัญญากับ กปน. มีประเด็นน่าสนใจ  
เร่ืองน้ียังหาค�าตอบไม่ได้ คือถ้าเป็นพนักงาน 
กปน. ที่เกษียณอายุงานแล้ว ไปเป็นลูกจ้าง
บริษัทมาปฏิบัติงานได้จนถึงอายุ  65 ปี  (ข้อนี้ 
หลายท่านยังไม่ทราบ) แต่จะจ้างตัวแทนอ่าน
มาตรที่ไม่ใช่พนักงาน  กปน. จนถึงอายุ  60 ปี

ประเด็นข้อพิจารณาว่า เป็นการเลือก
ปฏิบัติหรือไม่ เป็นการเหลื่อมล�้าหรือไม่ ขัดต่อ
กฏหมายรัฐธรรมนูญหรือไม่ ฟ้องศาลปกครอง 
หรือศาลอื่นๆ จะชนะเป็นคดีตัวอย่างได้ไหม

ลกัษณะงานของตวัแทนอ่านมาตร  กปน. 
ปัจจุบันถือเป็นการแปรรูป (แฝง) รูปแบบหนึ่ง
ที่มีมานานหลายปีแล้ว ตัวแทนอ่านมาตรช่วย
งาน  กปน. เยอะมาก โดยเฉพาะการอ่านมาตร 
รวมทั้งเป็นบุคคลที่เป็นผู้แทนของ กปน.ที่ได้
พบปะผู้ใช้น�้าโดยตรงเป็นประจ�า อยางน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง ในขณะที่พนักงาน กปน.  
ที่จะมีสักกี่คนที่จะได้พบผู ้ใช้น�้าเป็นประจ�า 
อย่างน้อยเดือนละ 1  ครั้ง

กปน.ควรมกีารดแูลคนกลุม่นีบ้้าง ในการ
จดัสวสัดกิาร อย่างน้อย เครือ่งแบบ เสือ้ผ้า เพือ่
ให้เป็นเอกลักษณ์องค์กร ก็แค่เพียงเสนอแนะ 
นะครับ

ใครๆ ก็อยากรวยเงินล้าน ท�าไงล่ะ !
เรื่อง : ชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์

บทความ
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การท�าบัญชี คือการจดบันทึกข้อมูล
เก่ียวกับเงื่อนไขปัจจัยในการด�ารงชีวิตของ 
ตัวเองและภายในครอบครัว ชุมชน รวมถึง
ประเทศ ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกจะเป็นตัว 
บ่งชี้อดีต ปัจจุบัน และอนาคตของชีวิตของ 
ตัวเอง สามารถน�าข้อมูลอดีตมาบอกปัจจุบัน
และอนาคตได้ ข้อมูลที่ได้ที่บันทึกไว้ จะเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนชีวิตและกิจกรรม
ต่างๆ ในชีวิต ในครอบครัว

บัญชีครัวเรือน มิได้หมายถึงการท�า 
บัญชีหรือบันทึกรายรับรายจ่ายประจ�าวัน
เท่านั้น แต่อาจหมายถึงการบันทึกข้อมูลด้าน 
อ่ืนๆ ในชีวิต ในครอบครัว เป็นต้น ของเรา 
ได้ด้วย เช่น บัญชีทรัพย์สิน พันธุ์พืช พันธุ์ไม้  
ในบ้านเรา ในชุมชนเรา บัญชีความรู้ความคิด
ของเรา บัญชีผู้ทรงคุณ ผู้รู้ในชุมชนเรา บัญชี
เด็กและเยาวชนของเรา บัญชีภูมิปัญญาด้าน
ต่างๆ ของเรา เป็นต้น หมายความว่า สิ่งหรือ
เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตของเรา เราจดบันทึกได้
ทุกเรื่อง หากประชาชนทุกคนจดบันทึก จะมี
ประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศ จะเป็นแหล่งเรียนรู้ ครอบครัวเรียนรู้ 
ชุมชนเรียนรู้ และประเทศเรียนรู้

การเรียนรู้เป็นที่มาของปัญญา ปัญญา
เป็นที่มาของความเจริญ ทั้งกาย สังคม ใจ  
และจิตวิญญาณของมนุษย์ จะเห็นว่า การท�า
บัญชี หรือการจดบันทึกนี้ส�าคัญ ยิ่งใหญ่มาก 
การบันทึก คือการเขียน เมื่อมีการเขียนย่อม 
มีการคิด เมื่อมีการคิดย่อมก่อปัญญา แก้ไข
ปัญหาได้โดยใช้เหตุผลวิเคราะห์พิจารณาได ้
ถูกต้อง นั่นคือทางเจริญของมนุษย์

การท�าบัญชีครัวเรือนในด้านเศรษฐกิจ 
หรือการบันทึกรายรับรายจ่ายที่ทางราชการ
พยายามส่งเสริมให้ประชาชนได้ท�ากัน นั่นเป็น
เร่ืองการบนัทกึรายรบัรายจ่ายประจ�าวนั ประจ�า 
เดอืน ว่ามรีายรับจากแหล่งใดบ้าง จ�านวนเท่าใด 
มีรายจ่ายอะไรบ้าง จ�านวนเท่าใด ในแต่ละวัน 
สัปดาห์ เดือน และปี เพื่อจะได้เห็นภาพรวม 
ว่าตนเองและครอบครัวทรีายรับเท่าใด รายจ่าย
เท่าใด คงเหลือเท่าใด หรือเงินไม่พอใช้เท่าใด 
คือรายจ่ายมากกว่ารายรับ และส�ารวจว่า
รายการใดจ่ายน้อยจ่ายมาก จ�าเป็นน้อยจ�าเป็น
มาก จ�าเป็นน้อยอาจจะลดลง จ่ายเฉพาะที่
จ�าเป็นมาก เช่น ซื้อกับข้าว ซื้อยา ซื้อเสื้อผ้า 
ซ่อมแซมบ้าน การศึกษา เป็นต้น ส่วนรายจ่าย
ที่ไม่จ�าเป็นให้ลด ละ เลิก เช่น ซื้อบุหรี่ ซื้อเหล้า 
เล่นการพนัน เป็นต้น เมื่อน�ารายรับ รายจ่าย 
มาบวกลบกันแล้วขาดดุลเกินดุลไปเท่าใด เมื่อ 
เห็นตัวเลขจะท�าให้เราคิดได้ว่า สิ่งไม่จ�าเป็น 
น้ันมีมากหรือน้อย สามารถลดได้หรือไม่ เลิก 
ได้ไหม ถ้าไม่ลดไม่เลิกจะเกิดอะไรกับตัวเอง 
ครอบครวั ชุมชน และประเทศ หากเราวางแผน
การรับการจ่ายเงินของตนเองได้ เท่ากับว่ารู้จัก
ความเป็นคน ได้พัฒนาตนเอง ให้เป็นคนมีเหตุ 
มผีล เป็นคนรูจ้กัพอประมาณ เป็นคนรักตนเอง  
รักครอบครัว รักชุมชน และรักประเทศชาติ 
มากขึ้น

จงึเหน็ได้ว่า การท�าบญัชีครวัเรอืนในเร่ือง
รายรับรายจ่าย ก็คือวิถีแห่งการเรียนรู้เพื่อ 
พัฒนาชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
น่ันเอง เพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
ปรชัญาชีวติทีถ่กูต้องเหมาะสม พอด ีสอดคล้อง
ถูกต ้องตามกฎธรรมชาติที่มีทั้งความเป ็น
เอกภาพและดุลยภาพอยู่เสมอ

ดลูะครย้อนดตูวัเอง เม่ือคราวทีอ่ยูใ่นระหว่าง
ไว้อาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
โทรทัศน์ได้น�าละครเฉลิมพระเกียรติกลับมา
ฉายใหม่ และมีละครอยู่เรื่องหนึ่ง คือเรื่อง 
“ลูกหนี้ท่ีรัก” เป็นเรื่องของหญิงสาวชื่อว่า 
“ออม” มีความชื่นชอบในการช้อปอย่างมาก 
จนมีหนี้สินท้ังธนาคาร บัตรเครดิต และหนี้
นอกระบบ และถูกตามหนี้อย่างถึงลูกถึงคน 
ท้ังนี้บริษัทที่น้องออมท�างานอยู่ยังมีนโยบาย
ถ้าพบว่าพนักงานมีหนี้สินจะให้ออกจากงาน
ทันที เพื่อนที่ดีของน้องออมจึงให้น้องออม 
ลาพักผ่อนโดยแจ้งว่าจะไปปฏิบัติธรรม และ 
ให้น้องออมไปพักอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัด 
ห่างไกลจากแหล่งช้อปปิ้ง ที่นั้นน้องออม 
พบกับความพอเพียง เก็บพืชผักหลังบ้านมา
ท�าอาหาร จนเงินแทบไม่มีความหมาย และ
ส่ิงที่เรียนรู้ให้ความพอเพียงเกิดการเพียงพอ
ก็คือ “การท�าบัญชีครัวเรือน”    

จากสภาวะสังคมปัจจุบันท่ีเต็มไปด้วย
กระแสวัตถุนิยมและความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ  
จนท�าให้คนไทยหลงเดินทางผิดไปตามกระแส
นิยมจนกลายเป็นปัญหา โดยเฉพาะปัญหา 
หนี้สินที่ไม่มีวันจบสิ้น  

อย่างไรก็ตาม คนไทยยังมีทางออก ซึ่ง
การจะด�ารงชีวิตให้อยู ่รอดภายใต้สังคมใน
ปัจจุบัน แนวทางหนึ่งที่ประชาชนคนไทยควร
ยึดถือ คือการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ 
และไม่ประมาท ตามแนวปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ที่ทรงมองเห็นถึงความส�าคัญของการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง รู้จักความพอมีพอกิน  
พอมีพอใช้ โดยค�านึงถึงหลักเหตุผลและการ
ประมาณตนเอง และทรงเตือนสติประชาชน 
คนไทยไม่ให้ประมาท โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงนิ
อันเป็นปัจจัยส�าคัญในการด�าเนินชีวิต

บัญชีครัวเรือน
เร่ือง : ส�านกัข่าวแห่งชาต ิกรมประชาสัมพนัธ์
รวบรวม : สทุธลัิกษณ์ ยอดพยุง

บทความ
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บทความ

สวัสดีครับ เพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิก สอ.กปน.
ทุกท่านอีกเช่นเคย ส�าหรับวันนี้ผมมีเรื่องราว 
ใกล้ตัวเก่ียวกับกองทุนรวม ซึ่งเห็นว่าน่าจะ
เป็นประโยชน์กับเพ่ือนพ้องน้องพ่ีสมาชิก 
สอ.กปน.ทุกท่านครับ

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ LTF และ RMF
กองทุนรวมส�าหรับการเกษียณอายุ หรือท่ี

เรียกว่า กองทุน RMF รวมไปถึงกองทุนรวมหุ้น
ระยะยาว หรือ LTF นั้น เป็นกองทุนที่ได้รับความ
นิยมอย่างยิ่งส�าหรับมนุษย์เงินเดือนหรือผู้ที่ต้อง
เสยีภาษ ีเนือ่งจากว่าเงนิท่ีใช้ในการซือ้กองทนุรวม
หุ้นระยะยาวและกองทุนส�าหรับเกษียณอายุน้ัน
สามารถน�าไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ แต่ส�าหรับ
กองทุน RMF อาจมีข้อจ�ากัดสักนิด นั่นก็คือ การ 
ที่นักลงทุนจะต้องถือเงินจ�านวนนั้นไว้จนกระทั่ง 
อายุ 55 ปี และไม่สามารถถอนออกมาขายได้ ซึ่ง
บางครั้งเงื่อนไขด้านระยะเวลาอาจท�าให้นักลงทุน
พบกับความตึงเครียดและไม่สามารถใช้เงินได ้
ตามต้องการนั่นเอง ส�าหรับการลงทุนในกองทุน 
LTF อาจจะมีเงื่อนไขน้อยกว่าการลงทุนในกองทุน 
RMF เพราะกองทนุนีจ้ะสามารถถอนออกมาขายได้ 
เมื่อกองทุนอายุ 3 ปี หรือ 5 ปี แต่ข้อจ�ากัดของ 
กองทุน LTF คือการที่ลงทุนในหุ้นเพียงอย่างเดียว
ไม่ได้ลงทุนในตราสารหนี้ ข้อดีของการลงทุนใน 
LTF คือการบริหารเงินในระยะเวลาสั้นๆ อีกทั้ง
เจ้าของหน่วยลงทนุก็อาจจะเลอืกลงทนุในกองทนุ
ที่ตนเองต้องการตามใจชอบ ยกตัวอย่างเช่น หาก
ต้องการลงทนุในหุ้นกลุม่พลงังาน กอ็าจเลอืกกองทนุ 
ที่เน้นลงทุนในหุ้นพลังงานได้ ซึ่งข้อดีอีกอย่างคือ 
แม้นักลงทุนจะมีเงินเก็บน้อยก็สามารถเลือกซื้อ
กองทุนทีละน้อยได้เช่นกัน แต่ทว่ากองทุน LTF  

ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับ LTF และ RMF

ก็มีข้อเสีย เพราะหากช่วงที่นักลงทุนเลือกลงทุน 
เป็นช่วงที่ตลาดหุ้นตกอย่างยาวนาน กองทุน LTF 
ก็อาจจะขาดทุนได้ การลงทุนในกองทุน LTF จึง
ท�าให้เงินต้นหายได้

เลือกอะไรดีระหว่าง RMF หรือ LTF
หลายๆ คนที่มีความเชี่ยวชาญในหุ้นและ

กองทุน มักแนะน�าเสมอว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคน
ควรเลือกลงทุนในกองทุน LFF หรือ RMF 
อย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะสิทธิประโยชน์ที่ได้รับนั้น 
คุ้มเกินคุ้ม เนื่องจากว่าการซื้อกองทุนจะท�าให้ได้
สิทธิในการลดหย่อนภาษีนั่นเอง แต่หากผู้ลงทุน 
มีความหวั่นเกรงว่าการลงทุนในกองทุน LTF จะ 
น�ามาซึ่งการขาดทุน ก็อาจจะเลือกเป็นกองทุน 
RMF ก็ได้ ข้อดีของกองทุน RMF คือ มีการลงทุน
ในตราสารหนี้ที่ความเสี่ยง 0 เปอร์เซ็นต์ อีกทั้ง 
ยังได้ผลตอบแทนที่สม�่าเสมอ

ข้อสังเกตหากเลือกลงทุนใน RMF
มักมีผู้แนะน�าให้ซื้อกองทุน RMF ส�าหรับ

เก็บออมเงินก้อนในวัยเกษียณ แต่ว่าแท้ที่จริงแล้ว 
การลงทุนในกองทุนอาจจะให้ประโยชน์น้อยกว่า
การลงทุนในแบบอื่น หากผู้อ่านท�าตามค�าแนะน�า
ของผู้เชี่ยวชาญ ก็เปรียบได้กับการตกหลุมพราง
และพลาดการได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน 
ครั้งใหญ่ก็เป็นได้

จากค�ากล่าวข้างต้น มีเหตุการณ์ตัวอย่าง 
ที่ ดร.นิเวศน์บอกไว้ นั่นคือ หากนักลงทุนมีอายุ  
30 ต้นๆ และมีรายได้สูงมากจนต้องเสียภาษี  
20 เปอร์เซ็นต์ แต่นักลงทุนคนนี้เป็นผู้ชอบการ
ลงทุนระยะยาว และเก็บออมเงินไว้จ�านวนหนึ่ง 
มาโดยตลอด ซึง่นกัลงทนุผูน้ีเ้ลอืกลงทนุในกองทนุ 

เรื่อง : ดร.อาทร  สุนทรชื่น

RMF ด้วยความเชื่อที่ว่ากองทุน RMF เป็นกองทุน
ส�าหรับออมเงินในวัยเกษียณ ในทางตรงข้าม หาก
นักลงทุนเลือกลงทุนในหุ้น บางครั้งในระยะเวลา 
ที่เท่ากัน หากนักลงทุนคัดสรรหุ้นดีๆ ที่มีแนวโน้ม 
ว่าจะเติบโตไปในอนาคตได้ ผลตอบแทนย่อม
มากกว่าการลงทุนในกองทุน RMF ซึ่ง ดร.นิเวศน์
สรุปว่า การลงทุนในกองทุนที่คิดว่าดีที่สุด แท้จริง 
แล้วอาจมีการลงทุนที่ดีกว่านั้นก็เป็นได้ ส�าหรับ 
ผู้ที่ลงทุนในหุ้นอยู่แล้ว การเลือกลงทุนในกองทุน 
RMF อาจจะมีข้อดีคือ น�าไปลดหย่อนภาษีได้  
แต่หากว่านักลงทุนเลือกลงทุนในหุ ้นที่มีความ 
โดดเด่น เป็นหุ้นเติบโต ผลตอบแทนที่ได้มาก็อาจ
จะมากกว่าเงินที่ได้จากการลดหย่อนภาษี

ข้อเสียของกองทุน RMF
การเลือกลงทุนในกองทุน RMF นักลงทุน

จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องค่าบริหารประมาณ 
ปีละ 1.5 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหากนักลงทุนเลือก 
ลงทุนด้วยตนเองก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้  
และสามารถน�าเงินไปลงทุนเพ่ือผลตอบแทนที ่
มากขึ้นได้อีกด้วย ยิ่งหากนักลงทุนมีฝีมือมากขึ้น 
ผลตอบแทนที่ได้ก็จะมากขึ้นตามไป สิ่งท่ีส�าคัญ
ที่สุดคือ การลงทุนโดยพิจารณาตามเงินรายได้ที่
ตนเองมี รวมถึงความสามารถของตนเอง บวกกับ
การวิเคราะห์หุ้นให้เป็น หากนักลงทุนเลือกลงทุน
ในหุ ้นแต่ทว่าไม่มีเวลาในการดูแลพอร์ตลงทุน  
หรือลงทุนตามใจชอบ ไม่อาศัยหลักการที่ถูกต้อง 
เงินที่คิดว่าจะเป็นผลตอบแทนก็อาจหายไปใน 
พริบตาได้ เพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินใจลงทุน 
ในแบบใด นักลงทุนควรส�ารวจนิสัยของตนเอง  
เพ่ือให้การลงทุนนั้นตอบโจทย์ที่ตนต้องการได้ 
มากที่สุด และไม่เสียใจภายหลังครับ
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เหรียญมีสองด้านฉันใด สมาชิก สอ.กปน.ก็ม ี
สองด้านฉนันัน้ อกีด้านคือ ผู้กู้เงนิ และอกีด้าน 
คือผู ้ฝากเงิน และทั้งสองด้านนี้ต้องพึ่งพา
อาศัยกัน หากมีแต่ผู้กู้ สอ.กปน.ก็ไม่สามารถ
อยู่ได้  และหากมีแต่ผู้ฝากเงิน  สอ.กปน. ก็อยู่
ไม่ได้เช่นกนั นีค่อืต้นเหตใุนการท�าความเข้าใจ 
ระหว่างสมาชิกสองกลุ่มที่ต้องอยู่ร่วมกันและ 
พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จะขาดฝ่ายหนึ่ง 
ฝ่ายใดไปไม่ได้ เราจึงต้องอยู่ร่วมกันอย่างมี 
ความสุขทั้งสองฝ่าย

ดังน้ัน การเอื้ออาทรต่อกันนั้นท�าให้
องค์กรด�ารงอยู่ได้ สมาชิกที่มีเงินฝาก เงินเก็บ 
ก็สามารถน�ามาฝากเพื่อได้ดอกเบี้ยที่ดีกว่า 
ฝากตามธนาคารและสถาบันต่างๆ  ส่วนผู้กู้เงิน 
กม็ค่ีาใช้จ่ายมากเกนิรายได้ จ�าเป็นต้องกูเ้พือ่ได้
ดอกเบี้ยที่ถูกกว่าธนาคารและสถาบันการเงิน
ต่างๆ  ความจ�าเป็นของคนเรานั้นไม่เหมือนกัน   
สมาชิกบางคนมีเงินทองมากมาย มีแต่รายได้ 
สูงกว่ารายจ่าย  ในส่วนนี้ไม่ต้องกังวลใดๆ  แต่
ส�าหรับสมาชิกบางคน มีความจ�าเป็น มีภาระ 

สหกรณ์ออมทรัพย์ 
พนักงานการประปานครหลวง 

ให้อะไรกับสมาชิก

ค่าใช้จ่ายสงู ต้องใช้จ่ายในเรือ่งทีจ่�าเป็นต่อชีวติ   
ต้องเลี้ยงดูลูกเมีย พ่อแม่ การเจ็บไข้ได้ป่วย   
ค่าเล่าเรียน ฯลฯ เมื่อมีการเปิดให้กู้ประเภท 
ต่างๆ ที่สามารถกู้ได้มากข้ึนหลายเท่าและไม ่
จ�ากัดวงเงิน ขึ้นอยู่กับรายได้และเงินคงเหลือ
หน้าซองเงินเดือน และจะมีเงินจ�านวนหน่ึง
เกี่ยวข้องกับเงินกองทุนส�ารองเลี้ยงชีพ หรือ 
เงนิบ�าเหนจ็หลงัเกษยีณอายรุวมอยูด้่วย จงึควร
จะใช้จ่ายเงินส่วนนี้อย่างระมัดระวัง สมาชิก 
บางคนที่ใช้สิทธิ์กู้เงินนั้น เหมือนเป็นการที่เรา
เอาเงนิในอนาคตมาใช้ปัจจบัุน จ�าเป็นต้องคิดถงึ
ประโยชน์สงูสดุ การวางรากฐานในอนาคตด้วย  
หากเป็นการใช้เงินเพ่ือซื้ออสังหาริมทรัพย์   
สังหาริมทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือน�าไป
ไถ่ถอนทรัพย์สินที่เสียดอกเบี้ยราคาสูง หรือ
แม้แต่ไปช�าระหนี้ตามธนาคาร สถาบันการเงิน
ต่างๆ ที่มีดอกเบี้ยในอัตราสูงมาก ก็ท�าให้
สมาชิกได้เสียดอกเบ้ียน้อยลง และยังต้อง
วางแผนการในอนาคต อย่าไปกู้กลับมาใช้อีก   
ใช้ชีวิตที่พอเพียง ดังค�าสอนของพ่อหลวง    

พอมี พอใช้ พอเก็บบ้าง แม้จะเป็นหน้ีก้อนโต 
ควรเป็นหนี้ที่เดียว เงินเดือนของสมาชิกจะ 
เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ทุกปี ดังนั้นหากเราสามารถ
หมดหน้ีสิน ภาระอื่นๆ และประคองตัวให้
สามารถใช้ชีวิตแบบไม่เคร่งเครียด จะได้มีเงิน
เหลืออีกหนึ่งก้อนไว้เป็นทุนส�ารองเลี้ยงชีพ   
น�าไปใช้หลงัเกษยีณอายงุาน  แต่หากน�าเงนิทีกู่้
ไปใช้อย่างไร้ค่า หมดไปกับทรัพย์สินสิ้นเปลือง  
สุรา ท่องเที่ยว การพนัน ชีวิตบั้นปลายยาม
เกษียณ นอกจากไม่มีทรัพย์สินใดๆ แล้ว ยังมี 
หน้ีสินล้นพ้นตัว และสุดท้ายเงินบ�าเหน็จหรือ
กองทนุส�ารองเลีย้งชพีก้อนสดุท้ายกห็มดไปแล้ว
กบัการกูม้าใช้ล่วงหน้า จะมชีวีติอยูห่ลงัเกษยีณ
ได้อย่างไร จงึขอฝากข้อคิดน้ีไว้ด้วยความห่วงใย
สมาชกิจากใจ และเข้าใจความจ�าเป็นของสมาชกิ 
บางคน ขอความกรุณาแค่ใคร่ครวญก่อนการ
ตัดสินใจใช้เงินที่กู้มา ทุกคนจะประสบความ
ส�าเร็จ  สมปรารถนาทุกประการค่ะ

เรื่อง : ชุลีกร เสมาชัย
อนุกรรมการศึกษา คณะกรรมการศึกษา ชุดที่ 44

สัมมนา
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การฌาปนกิจสงเคราะห์ หมายความว่า 
กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพื่อ
ท�าการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการ
ศพหรือจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว
ของบคุคลใดบคุคลหนึง่ทีต่กลงร่วมกนันัน้ ซึง่
ถึงแก่ความตายและมิได้ประสงค์จะหาก�าไร
หรือรายได้เพื่อแบ่งปันกัน

ในสังคมไทย มีประเพณีอย่างหนึ่งซึ่งไม่
ทราบว่าเกิดหรือมีขึ้นตั้งแต่เมื่อใด คือการช่วย
เหลือเกื้อกูลกัน เมื่อมีคนตายในครอบครัว ใน
ชุมชน ในหมู่บ้าน การช่วยนั้นมีทั้งทางกาย คือ
การช่วยเหลอืการงานอนัเก่ียวกบัการจดัการศพ
ทางใจคือ การให้ก�าลังใจปลอบใจให้คลาย 
เศร้าหมอง และทางทรัพย์ คือการช่วยเงินหรือ
สิ่งของที่จ�าเป็นในงาน หากกล่าวโดยรวมก็คือ 
การช่วยงานศพประเพณีดังกล่าว จึงเป็นจุด 
เริ่มต้นของการฌาปนกิจสงเคราะห์

ใน กปน. ของพวกเราก็มีฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ซึง่ปัจจุบนัมสีมาชิกประมาณ 7,100 
คน ฌาปนกจิสงเคราะห์ กปน. โดยกองสวัสดกิาร
และแรงงานสัมพันธ์ จะเป็นหน่วยงานที่เรียก
เก็บเงินสงเคราะห์ศพจากสมาชิกทั้งหมด  
อตัราเงินสงเคราะห์ต่อศพ 10 บาท เพือ่มอบให้
ทายาทหรือบุคคลในครอบครัวของสมาชิกที่
ถึงแก่กรรม (ทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์ศพ
ประมาณ 70,000 บาท) 

เช่นเดียวกนั สอ.กปน. โดยคณะกรรมการ
ด�าเนินการชุดที่ 39 ได้ร่วมกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์กลุ่มรัฐวิสาหกิจ ก่อตั้งสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย ์รัฐ- 
วิสาหกิจไทย เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554 และ 

ฌาปนกิจสงเคราะห์
สวัสดิการทางเลือกเพื่อสมาชิกสหกรณ์
เรื่อง : สมเกียรติ  อมตะธงไชย

บทความ
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ในป ี  2556 จึงรวมกับสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ
ไทย โดยใช้ชื่อใหม่ว ่า สมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์สมาชกิสหกรณ์ออมทรพัย์ราชการ 
รัฐวิสาหกิจไทย (สสอ.รรท.) ณ เดือนตุลาคม 
2559 สสอ.รรท. มีสมาชิก 43,802 คน และมี
สมาชิกสมทบ (ทหาร ต�ารวจ และสถาน
ประกอบการ) 61,229 คน รวมสมาชิกทั้งสิ้น 
105,031 คน อัตราเงินสงเคราะห์ต่อศพ 5.82 
บาท ทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมจะได้รับ 
เงินสงเคราะห์ศพประมาณ 600,000 บาทเศษ 
และทายาทสามารถขอรับเงินค่าจัดการศพ 
จ�านวน 60,000 บาท ซึ่งจะได้รับเงินภายใน 7 
วัน นับจากวันที่ยื่นเอกสารครบถ้วน

สอ.กปน. เป็นศูนย์ประสานงานให้กับ 3 
สมาคม

1. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ราชการ รัฐวิสาหกิจไทย 
(สสอ.รรท.) 
ณ ตุลาคม 2559 สมาชิก สอ.กปน. เป็นสมาชิก
สมาคมจ�านวน 3,683 คน สมาคมมีสมาชิก 
ทั้งสิ้น 105,031 คน

2. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์
สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย (สส.ชสอ.) 
ณ ตุลาคม 2559 สมาชิก สอ.กปน. เป็นสมาชิก
สมาคมจ�านวน 2,801 คน สมาคมมีสมาชิก 
ทั้งสิ้น 242,449 คน

3. สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิก
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
ณ ตุลาคม 2559 สมาชิก สอ.กปน. เป็นสมาชิก
สมาคมจ�านวน 1,288 คน สมาคมมีสมาชิก 
ทั้งสิ้น 257,730 คน

การรับสมัครสมาชิกใหม่ในปี 2560 
สสอ.รรท. อายุไม่เกิน 57 ปี (เกิดในปี 2503 - 
2504)
 ค่าสมัคร 20 บาท ค่าบ�ารุงรายปี 20 
บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,500 บาท รวม
เป็นเงิน 4,540 บาท
สส.ชสอ. อายุไม่เกิน 57 ปี (เกิดในปี 2503 - 
2504)
 ค่าสมัคร 20 บาท ค่าบ�ารุงรายปี 20 
บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท รวม
เป็นเงิน 4,840 บาท
สสอค. อายุไม่เกิน 50 ปี (เกิดในปี 2510 - 
2511)
 ค่าสมัคร 20 บาท ค่าบ�ารุงรายปี 40 
บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท รวม
เป็นเงิน 4,860 บาท

กรรมการศูนย์ประสานงาน สอ.กปน. เป็น
กรรมการสมาคมดังนี้
1. นายสมเกียรติ อมตะธงไชย (มือถือ 081-
915-7343) อุปนายกคนที่ 1 สสอ.รรท.
2. นายวิทัย อาวุชานนท์ (มือถือ 086-305-
1780) กรรมการ สสอ.รรท.
3. นายธานี เจียมพานทอง (มือถือ 086-577-
2322) เหรัญญิก สส.ชสอ.
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เมือ่เจ้ามรดกถงึแก่ความตาย ทายาทล�าดบัใดทีมี่สทิธไิด้รบัส่วนแบ่งใน
มรดกเท่าใด ส่วนมากทายาทมักจะเถียงกันว่าตัวเองมีสิทธิได้มากกว่า
บุคคลอื่น หรือว่าบางคนไม่มีสิทธิบ้าง เป็นต้น ก่อให้เกิดปัญหา 
มาสู่ศาลเสมอหากบุคคลใดเข้าใจในเรื่องสิทธิในการรับมรดกแล้วก็จะ
ช่วยลดปัญหาที่จะโต้เถียงกันในเรื่องนี้ได้  จึงเสนอเรื่องง่ายๆ เบื้องต้น
ของการแบ่งมรดกให้แก่ทายาทโดยทั่วๆ ไป เพื่อประโยชน์ที่จะใช้ใน
ทางปฏิบัติ

ส�าหรับทายาทของผู้ตาย ถ้ามิได้ก�าหนดไว้ว่ามีใครบ้าง ก็ต้องมอง
ดูจากเจ้ามรดกเริ่มจากญาติใกล้ตัวเจ้ามรดกไปจนถึงห่างออกไป และก็
รวมถึงคู่สมรสของเจ้ามรดกด้วย  หรือเจ้ามรดกจะท�าเป็นหนังสือก�าหนด
ว่าเมือ่ตายลงแล้ว ให้มรดกของตนตกแก่ใครกไ็ด้ ฉะนัน้จงึแบ่งทายาทออก
เป็น 2 ประเภท คือ ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย หมายความว่า บุคคลที่
กฎหมายก�าหนดไว้ได้แก่ใครบ้าง เช่น บุตรของผู้ตาย บิดามารดาของผู้
ตาย คู่สมรสของผู้ตาย พวกนี้พอเจ้ามรดกตายลงก็จะได้รับมรดกทันที 
ทายาทประเภทนี้เรียกกันว่า ทายาทโดยธรรม  ซึ่งประกอบด้วยทายาทที่
เป็นญาติ  และทายาททีเ่ป็นคู่สมรสของผูต้าย อีกประเภทหนึง่คอื ทายาท
ที่มีสิทธิตามพินัยกรรม คือเป็นเรื่องของผู ้ตายที่ได้ท�าพินัยกรรมยก
ทรัพย์สินให้ซึ่งอาจเป็นคนอ่ืนแม้ไม่ใช่ญาติของตนก็ได้ เรียกทายาท
ประเภทนี้กันว่าผู้รับพินัยกรรม

ทายาทโดยธรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ทายาทที่เป็นญาติ
กบัทีเ่ป็นคูส่มรส ทีเ่ป็นญาติมหีกล�าดับ เรยีงล�าดับกนัจากใกล้ชิดสนิททีส่ดุ 
ได้แก่

การแบ่งมรดก
เรื่อง : มาตุหมาย  สิทธิศักดิ์

10 สหกรณ์ออมทรัพย์
วารสาร

พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

(1) ผู้สืบสันดาน (บุตรของผู้ตาย)
(2) บิดามารดา
(3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน
(4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน
(5) ปู่ ย่า ตา ยาย
(6) ลุง ป้า น้า อา

ฉะน้ัน เมือ่กล่าวถงึทายาททีเ่ป็นญาตกิจ็ะมเีพยีงหกล�าดบันีเ้ท่านัน้  
ห่างจากนี้ไปก็ไม่ใช่ทายาทแล้ว  แต่จะได้รับส่วนแบ่งมรดกทุกล�าดับหรือ
ไม่ ต้องดกูนัต่อไปอกีชัน้หนึง่ เมือ่กล่าวถงึทายาทของผูต้ายกต้็องเอาผูต้าย
เป็นหลัก คือศูนย์กลาง ดังตัวอย่างเช่น นาย ก. มีบุตรสองคน ได้แก่  
นาย  ข. และนาย  ค. และมีบิดามารดา  ได้แก่ นายเอก นางโท หากนาย  
ก. ตาย ทายาทโดยธรรมของนาย ก. ทีย่งัมชีีวติอยู ่ ล�าดับที ่1 ผูสื้บสนัดาน 
ก็คือ นาย ข. นาย ค. บุตรของ นาย ก. ล�าดับที่ 2 บิดามารดาก็คือ  
นายเอก นางโท บิดามารดาของ นาย ก. ทายาท ที่อยู่ในสองล�าดับ 
ข้างต้นจะได้รับมรดกคนละเท่าๆ กัน โดยจะตัดทายาทล�าดับอื่นที่ถัดไป

ส่วนทายาทที่เป็นคู่สมรส คือสามีหรือภริยาของผู ้ตายนั้นเอง 
ทายาทประเภทนีถ้อืว่าอยูใ่นล�าดบัเดยีวกับทายาททีเ่ป็นญาตทุิกล�าดับ คอื
มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตายตลอด เช่น ขณะ นาย ก. ตาย มีลูกสองคน มี
บดิามารดา และมนีางแดงเป็นภรยิา ถอืว่าผูต้ายมทีายาทโดยธรรม คอืลกู
สองคน บิดา มารดา และนางแดง ภริยานาย ก. ผู้ตายมีสิทธิได้รับมรดก
ทั้งหมด

บทความ
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ภาพกิจกรรม สอ.กปน.

1 1สหกรณ์ออมทรัพย์
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มอบเงินฌาปนกิจสงเคราะห์



12 สหกรณ์ออมทรัพย์
วารสาร

พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

รายงานสถานะการเงิน สอ.กปน.
30 พฤศจิกายน 2559 และ 2558 และประมาณการ 31 ธ.ค. 2559

12 สหกรณ์ออมทรัพย์
วารสาร

พนักงานการประปานครหลวง จ�ากัด

หมายเหตุ : ข้อมูลทางการเงินนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้น ยังไม่ได้ผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี  
 

จ�านวนสมาชิก   

สมาชิก  

สมาชิกสมทบ  

1 สินทรัพย์รวม   

1.1 เงินให้สมาชิกกู้  

1.2 เงินให้สหกรณ์อื่นกู้  

1.3 เงินลงทุน  

 1.3.1 เงินสด/เงินฝากธนาคาร 

 1.3.1 เงินลงทุนระยะสั้นและยาว 

 1.3.3 เงินฝากสหกรณ์อื่น 

1.4 สินทรัพย์อื่น  

2 หนี้สินรวม   

2.1 เงินรับฝากจากสมาชิก 

2.2 กองทุนช่วยเหลือผู้ค�้าประกันส่วนสมาชิก  

2.3 เงินกู้ธนาคาร  

2.4 เงินรับฝากสหกรณ์อื่น  

2.5 หนี้สินอื่น  

3 ทุนของสหกรณ์   

3.1 ทุนเรือนหุ้น  

3.2 ทุนส�ารอง  

3.3 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล  

3.4 อื่นๆ  

3.5 ก�าไร   

4 รายได้   

4.1 ดอกเบี้ยรับจากการให้สมาชิกกู้  

4.2 ดอกเบี้ยรับจากการให้สหกรณ์อื่นกู้  

4.3 ดอกเบี้ยจากเงินฝากสหกรณ์อื่น  

4.4 ดอกเบี้ยรับพันธบัตรรัฐบาล  

4.5 ดอกเบี้ยรับตั๋วสัญญาใช้เงิน  

4.6 ดอกเบี้ยรับหุ้นกู้  

4.7 เงินปันผลชุมนุม ชสอ.  

4.8 ผลตอบแทนจากธนาคาร  

4.9 รายได้อื่น  

5 ค่าใช้จ่าย   

5.1 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสมาชิก  

5.2 ดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากจากสหกรณ์อื่น  

5.3 ดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้  

5.4 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

6,688

427

14,031,604,076.57

4,452,177,813.54

4,073,939,892.66

147,348,760.77

3,934,654,154.73

1,419,463,561.83

4,019,893.04

8,820,400,958.56

5,775,858,814.21

26,045,975.00

2,228,000,000.00

782,500,000.00

7,996,169.35

5,211,203,118.01

4,392,655,760.00

456,789,331.39

14,519,387.86

31,538,914.51

315,699,724.25

650,185,857.44

222,540,458.93

193,535,342.22

101,307,829.90

4,970,624.64

18,067,807.70

68,179,325.55

40,618,019.73

280,220.75

686,228.02

334,486,133.19

175,609,483.23

26,338,437.01

94,045,569.84

38,492,643.11

6,820

510

14,480,873,134.99

4,960,219,388.48

2,573,642,169.06

197,539,961.28

4,666,577,589.93

2,063,088,360.69

19,805,665.55

9,176,965,420.53

6,946,306,565.79

28,446,875.00

1,640,000,000.00

554,500,000.00

7,711,979.74

5,303,907,714.46

4,505,749,280.00

487,102,073.31

14,662,548.69

23,769,461.37

272,624,351.09

591,976,867.45

230,937,471.87

146,771,585.87

69,892,091.36

5,179,799.94

16,385,708.39

80,260,604.14

41,506,910.24

457,903.69

584,791.95

319,352,516.36

207,026,067.69

24,986,100.96

47,290,776.48

40,049,571.23

6,825

515

14,712,195,154.76

5,143,219,388.48

2,521,855,369.06

162,000,000.00

4,816,577,589.93

2,048,788,360.69

19,754,446.60

9,348,928,440.79

6,947,306,565.79

29,121,875.00

1,820,000,000.00

544,500,000.00

8,000,000.00

5,363,266,713.97

4,514,749,280.00

487,102,073.31

14,662,548.69

24,000,000.00

322,752,811.97

705,204,077.62

283,937,471.87

157,737,763.61

79,031,568.82

8,718,564.33

18,234,790.54

114,395,177.99

41,506,910.24

957,903.69

683,926.53

382,451,265.65

250,041,779.04

35,832,917.52

51,000,244.98

45,576,324.11

รายการ  30 พฤศจิกายน 2558  30 พฤศจิกายน 2559 ประมาณการ - ปลายปี
 31  ธันวาคม 2559
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ผู้สมัครต�าแหน่ง ประธานกรรมการด�าเนินการ เรียงตามหมายเลข
หมายเลข  001 นายวรศักดิ์ ฉัตรแก้ว
หมายเลข  002 นายชาตรี  บุญเฉลียว

ผู้สมัครต�าแหน่งกรรมการด�าเนินการ เรียงตามหมายเลข
หมายเลข  1  นายสหกรณ์ พร้อมมูล
หมายเลข  2  นางสาวรัฐกาญจน์ เกิดมั่น
หมายเลข  3  นายมาโนช ศรีเมือง
หมายเลข  4  นายสมสิทธิ์ ศรีนาชู
หมายเลข  5  นายสมภพ ปานสวัสดิ์
หมายเลข  6  นายสุดใจ  ทวีชัย
หมายเลข  7  นายสมชาย ศรีนิเวศน์
หมายเลข  8  นายอาทร  สุนทรชื่น
หมายเลข  9  นายเจริญ  เตียวัฒนานนท์
หมายเลข  10 นายสมเกียรติ อมตะธงไชย
หมายเลข  11 นายชัยวัฒน์ วรพิบูลพงศ์
หมายเลข  12 นายวิทัย  อาวุชานนท์
หมายเลข  13 นายยศดนัย วิริยาจาร
หมายเลข  14 ว่าที่ ร.ต.ชัยยุทธ หอมวงศ์
หมายเลข  15 นายประเวช ฉ�่าเฉลิม
หมายเลข  16 นายนิวัฒน์ พงศ์พันธุ์สุข
หมายเลข  17 นายจักตรี  มีสมบัติ
หมายเลข  18 นายกิตติศักดิ์ ชุมแวงวาปี
หมายเลข  19 นายณัฐวุฒิ นามวิวัฒน์สุข
หมายเลข  20 นางสุปราณี โซ๊ะเลาะ

ราบชื่อผู้สมัครเลือกตั้งกรรมการด�าเนินการ สอ.กปน. ชุดที่ 45 มีดังนี้

รายชื่อผู้สมัครต�าแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.กปน. ชุดที่ 45 เรียงตามหมายเลข
หมายเลข  01 นายยงยุทธ์ อภัยจิรรัตน์
หมายเลข  02 นางสาวชุลีกร เสมาชัย
หมายเลข  03 นายทนงศักดิ์ ศิริทิณพงษ์
หมายเลข  04 นายอรรถพล วรรณประเวศ
หมายเลข  05 นางวันเพ็ญ หงษ์ศิริวัฒน์
หมายเลข  06 นายธานี  เจียมพานทอง
หมายเลข  07 นางสิริลักษณ์ นันทนาปราโมทย์
หมายเลข  08 นายเผด็จ  ศิริขจรกิจ

ก�าหนดเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการด�าเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ สอ.กปน. ชุดที่ 45 ในวันพุธที่ 
15 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 ถึง 15.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ ส�านักงานใหญ่ การประปา
นครหลวง สมาชิกผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง ต้องแสดงตัวพร้อมบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือหนังสือรับรอง หรือ
เอกสารอ่ืนใดที่มีรูปถ่ายยืนยันตัวบุคคล ต่อกรรมการด�าเนินการตรวจรายชื่อ เพื่อรับบัตรลงคะแนน และรับคูปอง 
ค่าพาหนะเดินทาง 1,500 บาท
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เมื่อถามคุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ที่มีลูกเล็กๆ  
ว่าโตขึน้อยากให้ลกูเป็นอะไร ก็จะได้รบัค�าตอบ
ที่แตกต่างกันไป แต่ส่วนใหญ่หนีไม่พ้นค�าว่า 
เป็นอะไรกไ็ด้ขอแค่เป็นคนด ีแล้วความดนีีส้ร้าง 
ได้ไหม และจะต้องท�าอย่างไรกันแน่ คุณธรรม
ความดีเป็นเรื่องเฉพาะค่ะ แต่ละคนแต่ละ
ครอบครัวมองไม่เหมือนกัน คุณพ่อคุณแม่ 
ส่วนใหญ่จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเห็นได้หรือสัมผัสได ้
เท่านั้น ส่วนการจะท�าให้ลูกเล็กค่อยๆ ซึมซับ
ผ่านการอบรมได้อย่างไรนั้น นักจิตวิทยาจาก 
Tufts University กล่าวไว้ว่า คุณพ่อคุณแม ่
ต้องเป็นคนที่ชี้น�า เป็นต้นแบบในสิ่งที่ถูกต้อง  
ถ้าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา 
จริงใจ เป็นห่วงเป็นใยผู้อื่น จะเป็นจุดเริ่มต้น 
ที่ดีที่ลูกน้อยจะได้เรียนรู้และท�าตาม ถึงแม ้
จะยังไม่มีใครรับประกันหรือสร้างความมั่นใจ
ได้ 100% ว่าสิ่งที่ปลูกฝังนั้นลูกน้อยจะเอา 
ไปใช้จริงๆ แต่ความสงสัยของคุณพ่อคุณแม่ 
ว ่าเราจะสามารถปลูกฝังคุณธรรมความด ี
ตั้งแต่เด็กยังเล็กมากๆ หรือไม่ ก็ยังคงเป็นข้อ
ถกเถียงกันในปัจจุบัน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กจาก University of 
North Carolina กล่าวไว้ว่า คณุธรรมไม่สามารถ
เกิดได้ในชั่วข้ามคืน แต่ต้องค่อยๆ ซึมซับจาก 
วันเป็นปี ปีเป็นหลายๆ ปี ในการสร้างความ 
รับผิดชอบด้านคุณธรรมน้ัน เด็กจะต้องมีทั้ง
ความตระหนักทางสติปัญญาและอารมณ์ว่า 
สิ่งใดถูกหรือผิด แปลได้ว่า เด็กจะต้องรับรู้ได้ 
ด้วยสมองและจิตใจในการท�าสิ่งต่างๆ เช่น ถ้า 
สิ่งไม่ดีก็ไม่ควรท�า เพราะสมองและจิตใจเห็น 
ตรงกนัว่าเป็นเรือ่งไม่ถกูต้องทีจ่ะท�า เป็นต้น งาน
วิจัยล่าสุดของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดพบว่า 
ความมีคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งท่ีสามารถสังเกตได้
ตั้งแต่ขวบเดือนแรกของทารก หรือจะว่าไปแล้ว
คือเริ่มตั้งแต่เกิดและอยู่ไปจนเสียชีวิตนั่นเอง  
ดงันัน้ ไม่มคี�าว่าสายทีจ่ะเริม่ต้นปลกูฝังคณุธรรม
ให้กับเด็ก ดังท่ีกุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและ

เรื่อง : ผศ.ดร.ปรียาสิริ วิฑูรชาติ

พ่อแม่สอนลูกให้ 
‘เป็นคนดี-มีคุณธรรม’

สาระน่ารู้
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พฤติกรรมจาก Washington University-  
St. Louis กล่าวไว้ว่า คุณพ่อคุณแม่ที่ตอบสนอง
ทันทีต่อการที่เด็กร้องไห้ เป็นการแสดงความมี
คณุธรรมให้เดก็เหน็ในเบือ้งต้น เพราะหลงัจากนัน้ 
เด็กจะค่อยๆ เรียนรู้และเข้าใจความรู้สึกของ 
คนอื่นเมื่อโตขึ้น ความเข้าใจและความเห็นอก
เห็นใจผู้อื่นคือ คุณธรรมทางอารมณ์ข้อแรกๆ  
ที่ควรจะพัฒนา 

บางครัง้คณุแม่สามารถสงัเกตได้ว่า เดก็ที่
อายุก่อน 2 ขวบ อาจจะยื่นตุ๊กตาหมีให้เพื่อนที่
ก�าลังร้องไห้ ซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเด็กได้รับการ
ปลูกฝังคุณธรรมด้านนี้มาเป็นอย่างดี ประการ
ส�าคัญคือ คุณธรรมที่ว่านี้ไม่ได้มีแต่เฉพาะความ
เข้าใจหรอืเหน็อกเหน็ใจผู้อืน่เท่านัน้ แต่ประกอบ
ด้วยหลายสิ่ง ตัวอย่างที่พบกันได้เสมอๆ คือ  
การที่เด็กท�าร้ายเพื่อน ส่วนวิธีการที่คุณพ่อคุณ
แม่จะรับมือกับเร่ืองนี้ก็ข้ึนอยู่กับอายุของเด็ก 
เป็นส�าคัญ ถ้าเด็กอายุ 1 ขวบ คุณแม่อาจจะใช้
ค�าว่า “ไม่ค่ะ” หลังจากนั้นก็พยายามแยกเด็ก
ออกจากสถานการณ์นั้นๆ 

แต่เมื่อไหร่ก็ตามท่ีเด็กเริ่มมีความเข้าใจ 
ในภาษาแล้ว คุณแม่อาจจะค่อยๆ อธิบายให้ 
มากขึ้น เช่น “บ้านเราไม่ท�าร้ายใครนะครับ” ซึ่ง
เรื่องน้ีจิตแพทย์เด็กจากสมาคมจิตแพทย์สหรัฐ
กล่าวไว้ว่า เมื่อไหร่ก็ตามท่ีลูกอยากจะท�าร้าย 
คนอืน่หรือเหน็แนวโน้มว่าก�าลงัจะท�าร้ายคนอืน่ 
คณุพ่อคณุแม่ควรทีจ่ะหาจุดเบ่ียงเบนความสนใจ 
เช่น อาจเรียกไปเล่นด้วย หรือยื่นสิ่งของที่ชอบ
ให้ก็ได้ นักจิตวิทยาจาก Harvard University 
ท�าการวิจัยพบว่า เด็กสามารถพัฒนาระดับของ
คุณธรรมได้ตั้งแต่เล็กๆ เช่น ระหว่างช่วง 1-2 
ขวบ สามารถเข้าใจได้ว่าครอบครวัมีกฎระเบยีบ 

ซ่ึงก็มักจะท�าตามเฉพาะตอนที่ผู้ใหญ่อยู่ และ 
เมื่ออายุ 2 ขวบเป็นต้นไป เด็กจะเริ่มท�าตามกฎ
มากขึ้นบ้าง แม้แต่ตอนที่ผู้ใหญ่ไม่อยู่ก็ตาม และ
ถึงแม้ว่าเด็กทุกคนจะเกิดมาพร้อมกับความ
สามารถที่จะแสดงออกซึ่งคุณธรรม แต่ความ
สามารถนี้ก็สามารถลดน้อยถอยลงไปได้เช่นกัน
ในเด็กที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกท�าร้าย อีกทั้งความ
รู้สึกด้านชา เพราะไม่มีใครที่จะแสดงความรัก
และเป็นห่วงอย่างแท้จริง ส่งผลให้เด็กเหล่าน้ี 
ไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเมื่อโตขึ้น 

ในทางกลับกัน การที่ คุณพ่อคุณแม่
ประคบประหงมลูกมากเกินไป หรือให้เห็น 
แต่ด้านที่ดีของสังคม แทนที่จะเป็นการสร้าง
คุณธรรมให้เกิดขึ้น กลับกลายท�าให้เด็กอยู่กับ
ตนเองและคิดว่าคนอื่นจะต้องมาเข้าใจตนเอง
เท่านัน้ การให้เด็กออกไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆ 
ได้พบกับคนที่มีโอกาสมากกว่าและด้อยโอกาส
มากกว่าตัวเอง จะท�าให้เกิดความรู้สึกเห็นอก
เห็นใจและเข้าใจคนอื่นได้ดีขึ้น ส่วนหลักการ 
พื้นฐานท่ีจะสร้างคุณธรรมให้เกิดข้ึนได้ง่ายๆ  
ที่บ้าน เช่น

1. ก�าหนดว่าคุณค่าของคนคืออะไร เช่น 
คนท่ีซือ่สัตย์ คนทีท่�างานหนกั คนทีร่กัครอบครวั 
คนที่เข้าใจผู ้อื่น หรือแม้แต่การพาลูกไปท�า
กิจกรรมช่วยสังคมในรูปแบบต่างๆ เหล่าน้ีควร
เป็นกรอบที่สร้างเสริมให้ลูกเข้าใจและปฏิบัติ 
ในภายภาคหน้า 

2. ให้ค�าชมสม�่าเสมอ คุณพ่อคุณแม ่
หลายท่านพยายามจับผิดลูก ด้วยคิดว่าจะเอา
ความผดิน้ันมาสอน นักจิตวิทยาจากโรงพยาบาล
เด็กในชิคาโก กล่าวว่า ยิ่งคุณพ่อคุณแม่พูด 
ค�าว่า “ไม่” หรือ “ห้าม” บ่อยเท่าไหร่ จะยิ่ง
ท�าให้ลูกรู้สึกว่าท�าอะไรก็ผิดไปหมด ดังนั้น เมื่อ
ต้องการสอนเรื่องแบ่งปัน แทนท่ีจะว่าลูกที่ไม่
แบ่งปัน ก็ควรจะชมเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกแบ่งปัน
ของให้กับผู้อื่น 

3. พยายามหาโอกาสสอน เช่น คุณพ่อ 
คุณแม่อาจจะอ่านข่าวเร่ืองการเก็บเงินแล้ว 
ส่งคืนเจ้าของ ก็สามารถน�าเรื่องลักษณะนี้มา
สอนและชื่นชมไปด้วยพร้อมกัน 

4. ลูกท�าอะไรก็ควรท�าด้วย นักจิตวิทยา
จากมหาวิทยาลัยบอสตัน กล่าวเอาไว้ว่า โดย
ธรรมชาติแล้วเด็กมีแนวโน้มที่จะเลียนแบบทั้ง 
ในเรื่องที่ดีและเรื่องที่ไม่ดี เมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กดู
ทีวีหรือเล่นเกมท่ีมีความรุนแรง โดยไม่ได้รับค�า
แนะน�า เด็กก็มีแนวโน้มจะเลียนแบบพฤติกรรม
เหล่านั้นมาใช้ในชีวิตจริง 

5. ชี้ให้เห็นผลกระทบต่างๆ เช่น กรณีที่ 
พี่ชายท�าตุ๊กตาของน้องสาวหาย คุณพ่อคุณแม่
อาจกล่าวว่า น้องเสียใจมากๆ เลย ถ้าหุ่นยนต์ 
ลูกหาย ลูกก็คงเสียใจเหมือนกัน หรือถ้าต้อง
ลงโทษก็ควรให้เด็กมีโอกาสเลือกวิธีการถูก
ลงโทษด้วยตนเอง เช่น อาจให้เลือกใน 2 กรณี 
คือการตัดค่าขนม หรือการไปขอโทษน้องด้วย
ความรู้สึกผิดจริงๆ การให้ทางเลือกกับเด็กจะ
ช่วยส่งเสริมวิธีการตัดสินใจที่ดีได้ในอนาคต 

6. พยายามชี้ให้เห็นถึงใจเขาใจเรา ซึ่งจะ
เป็นคณุธรรมเบือ้งต้นส�าหรบัการเป็นผูใ้หญ่ในวนั
ข้างหน้า ในท้ายที่สุด แบบทดสอบที่ส�าคัญมาก
ในการตดัสนิว่าลกูได้รบัการปลกูฝังด้านคณุธรรม
มากพอ คือพฤติกรรมต่างๆ ท่ีลูกท�าลับหลัง 
คุณพอ่คุณแม่นั่นเอง 

*บทความโดย ผศ.ดร.ปรียาสิริ วิฑูรชาติ 
ผู้เช่ียวชาญด้านจิตวิทยาฟื้นฟูส�าหรับเด็กพิเศษ 
รองผู้อ�านวยการศูนย์นโยบายและการจัดการ
สุขภาพ อาจารย์ประจ�าคณะแพทยศาสตร์ โรง
พยาบาลรามาธิบดี เผยแพร่ใน นสพ.กรุงเทพ
ธุรกิจ วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559 และ  
เสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559
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กระดูกพรุน ฟังดูเผินๆ ดูเป็นโรคไกลตัว และ
ไม่น่ากลัวสักเท่าไร แต่จะรู้ไหมว่าโรคนี้ไม่ใช่
เล่นๆ เป็นขึ้นมาแล้วอาจเปลี่ยนชีวิตของคุณ
ไปตลอดกาล 

กระดูกพรุนเป็นโรคที่มาแบบเงียบๆ ไม่
บอกใคร ไม่มีอาการ แต่เมื่อก่อเรื่องก่อโรคนี้ 
มาแล้ว จัดได้ว ่าเป็นโรคท่ีก่อให้เกิดความ 
เสียหายมากมาย เพราะความที่มักจะก่อเรื่อง 
คือมาทีเดียวกระดูกหักไปเลย และเมื่อหักแล้ว 
ก็ฟื้นตัวช้า ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดผลแทรกซ้อน 
ตามมามากมาย วันนี้น�าข้อมูลเกี่ยวกับโรค
กระดูกพรุนที่ นพ.พิรัตน์ โลกาพัฒนา เขียน 
ลงไว้ในนิตยสาร Happy+ มาบอกให้ทราบ 
ถึงความน่ากลัว และหาวิธีป้องกัน 

กระดูกพรุนคืออะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร ท�าไม
ถึงพบบ่อยในผู้หญิง 

กระดูกพรุน คือโรคที่มวลกระดูกมีการ
ลดลงไม่ว่าจากสาเหตุใด ท�าให้โครงสร้างของ
กระดูกอ่อนแอลง และแตกหักได้ง่ายขึ้น 

กระดกูของคนเราจะมกีระบวนการสร้าง
และท�าลายอยู่ตลอดเวลา ส่วนที่ท�าลายก็คือ 
การท�าลายกระดูกเก่า ส่วนที่สร้างก็คือ การ 
สร้างกระดูกใหม่ขึน้มา เปรียบเหมอืนมกีารซ่อม 
บ�ารุงปรับปรุงโครงสร้างตลอดเวลา 

สขุภาพ

โรคกระดูกพรุน 
รู้ตัวแต่เนิ่น ๆ ป้องกันได้
เรื่อง : นพ.พิรัตน์ โลกาพัฒนา

ในวยัเด็กจนถงึช่วงหนุ่มสาว กระบวนการ
สร้างจะมากกว่าการท�าลาย ร่างกายจะสะสม
โครงสร้างกระดูก ท�าให้เนื้อกระดูกมีความ 
หนาแน่น จนกระทั่งถึงอายุ 25-30 ปี จะเป็น
ช่วงที่ร่างกายมีโครงสร้างมวลกระดูกหนาแน่น
ที่สุด โดยผู้ชายจะมีมวลกระดูกมากกว่าผู้หญิง 
จากนั้นก็จะปรับเข้าสู่ช่วงถดถอย กระบวนการ
สร้างกระดูกจะลดลง ท�าให้มวลกระดูกค่อยๆ 
ลดลงเรื่อยๆ ตั้งแต่อายุเลย 30 ปี เป็นต้นไป 

ในผู ้หญิง ช่วงจังหวะที่เข ้าสู ่วัยหมด
ประจ�าเดือนจะเป็นช่วงที่เกิดการเสียมวล
กระดูกมากกว่าปกตอิกีประมาณ 5-10 ปี ดงัน้ัน 
เมื่อประกอบกับผู้ชายมีมวลกระดูกมากกว่า 
ผู ้หญิงตั้งแต่วัยหนุ ่มสาว ผู ้หญิงจึงมักมีการ 
กระดูกพรุนและกระดูกหักจากกระดูกพรุน
มากกว่าผู้ชาย 

อาการเตือนของกระดูกพรุน 
ไม่มีครับ โรคกระดูกพรุนไม่มีอาการใดๆ 

จนกระทั่งมันก่อเรื่องไปแล้ว โดยส่วนมากผู้ที่
เป็นมักจะมาพบแพทย์ด้วยการหกล้มหรือ
กระแทกไม่รนุแรงแต่เกดิกระดกูหกั หรอืมาพบ 
แพทย์เพราะมีปัญหาว่าตัวเตี้ยลง หลังค่อม 
หรือหลังโก่งกว่าเดิม ซึ่งมักจะพบได้ในกรณีที่
เป็นกระดูกพรุนและเกิดการหักชนิดทรุดตัว 
ของกระดูกสันหลัง 

ปัจจัยเสี่ยงของโรคกระดุกพรุน 
• เพศ อายุ เชื้อชาติ พบว่าในเพศหญิง 

จะมีโรคกระดูกพรุนมากกว่าเพศชาย
ด้วยสาเหตุที่กล่าวไปข้างต้น อายุก็เป็น
ปัจจัยที่ส�าคัญ โดยผู ้สูงอายุจะมีเวลา
กระดูกลดลงตามธรรมชาติ ท�าให้ผู ้สูง 
อายุมีแนวโน้มที่จะกระดูกพรุนมากกว่า
วัยหนุ่มสาว เชื้อชาติเป็นส่วนส�าคัญ คน
เอเชียและคนยโุรปจะพบโรคกระดูกพรนุ
ได้บ่อยกว่าคนเชื้อสายแอฟริกัน 

• การมคีนในครอบครวัเป็นโรคกระดกูพรุน 
สมัยก่อนพบว่าผู้ที่เป็นโรคกระดูกพรุน
มกัจะมปีระวัตกิารมโีรคกระดูกพรนุของ
คนในครอบครัว พบได้มากถึง 50-90% 
ขึ้นกับงานวิจัย และในช่วงสิบกว่าปีมานี้ 
มีการศึกษาพบยืนที่มีความเป็นไปได้ว่า
จะเกี่ยวข้องกับโรคกระดูกพรุนเพิ่มข้ึน
เรื่อยๆ ทั้งสองข้อน้ีต่างเป็นปัจจัยเสี่ยง 
ทีแ่ก้ไขไม่ได้ แต่ถ้ารู้ไว้เรากส็ามารถน�ามา
ใช้ประเมินว่าควรจะต้องระมัดระวังตัว
ตั้งแต่ตอนที่ยังพอมีเวลาแก้ไข 

• มีดัชนีมวลการต�่าเกินไป ดัชนีมวลการ
ค�านวณจากน�้าหนักตัวเป ็นกิโลกรัม  
หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรที่ยกก�าลังสอง 
เป็นค่าทีบ่่งบอกถึงรปูร่างว่าผอม สมส่วน 
ท้วม หรืออ้วนเกินไปได้คร่าว ๆ โดยพบ
ว่าคนที่มีดัชนีมวลกายต�่ากว่า 20 จะมี
ความเสี่ยงของการเกิดโรคกระดูกพรุน
มากขึ้น 
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ให้ประโยชน์ในสองด้านก็คือ ด้านแรก
ช่วยให้มีความคล่องแคล่วและมีก�าลัง
กล้ามเน้ือมากขึ้น ท�าให้โอกาสเสียหลัก
หกล้มลดลง และด้านถัดมา การออก
ก�าลังกายจะกระตุ้นให้เกิดการสร้าง 
มวลกระดูกมากขึ้น ทั้งนี้ ชนิดของการ
ออกก�าลังกายที่เหมาะสมก็ขึ้นอยู ่กับ 
โรคประจ�าตัวสภาพร่างกายเดิม และ
ความหนาแน่นของมวลกระดูกเดิม 

• การรับประทานยา ยาที่ใช้ในการเพิ่ม
มวลกระดูกมีหลายชนิด เช่น แคลเซียม 
วิตามินดี หรือยาที่ยับยั้งการท�าลาย 
มวลกระดูก ซึ่งการจะเลือกใช้ยาชนิดใด
หรือไม่กข็ึน้อยูก่บัการประเมินจากแพทย์ 
ที่รักษา ไม่ควรซื้อยามารับประทานเอง
เพราะแต่ละชนิดต่างก็มีผลข้างเคียง 
ของยาอยู่ 

• การก�าจัดปัจจัยเสี่ยงที่แก้ไขได้ ควรงด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ รับประทน
อาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดี เลี่ยง
พฤติกรรมการใช้ชีวิตท่ีอยู่กับที่ ซ่ึงข้อนี้
คือข้อที่ควรท�าในทุกคนไม่ว่าท่านจะ 
เป็นกระดูกพรุนหรือไม่ก็ตาม เพราะเรา
ไม่สามารถรูไ้ด้ว่าในอนาคตจะมโีรคอะไร
ที่ท�าเกิดความเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน
ขึ้นมาหรือไม่ 

การเปลี่ยนจากกระดูกท่ีปกติไปเป็นโรค
กระดกูพรนุ เป็นกระบวนการท่ีกนิเวลาหลายปี 
การรักษาเพื่อให้สมบูรณ์ปกติก็กินเวลานาน  
ดังน้ัน หากใครรู ้ตัวว่ามีความเสี่ยงของโรค
กระดูกพรุน ปรับพฤติกรรม ปรับการใช้ชีวิต 
เสียแต่วันนี้เพื่อชีวีที่มีความสุขนะครับ

จะตรวจอย่างไรว่าเป็นโรคกระดกูพรนุหรอืไม่ 
การตรวจโรคกระดูกพรุนนั้นสามารถ

ท�าได้ด้วยการตรวจด้วยเครือ่งวดัความหนาแน่น
ของเวลากระดกู โดยจะตรวจวดัความหนาแน่น
ของกระดูกด้วยรังสีเอกซเรย์ขนาดต�่าๆ ใน
บริเวณความเสี่ยงที่จะหักได้บ่อย ได้แก่ ข้อมือ 
ข้อสะโพก กระดูกสันหลัง จากน้ันน�าค่าที่ได้ 
ไปเปรยีบเทยีบกบัมวลกระดกูของคนปกตใินวยั
เดียวกัน ซึ่งค่าที่บ่งบอกว่าเป็นกระดูกพรุน คือ
ค่าท่ีน้อยกว่า 2.5 เท่าของค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน 

ส�าหรบัการตรวจด้วยวธิอีืน่ๆ เช่น การใช้
เครื่องอัลตร้าซาวนด์ตรวจมวลกระดูก การใช้
เครือ่งตรวจส้นเท้า หรอืการเจาะเลอืด ยงันบัว่า
มปัีญหาในเร่ืองค่ามาตรฐานและความเทีย่งตรง
ของผลการตรวจ แต่หากไปตรวจแล้วพบว่า 
มีค่าที่ผิดปกติมากและมีความเสี่ยงในเร่ือง
กระดูกพรุน ก็สามารถไปปรึกษาแพทย์เพื่อ
พจิารณาการตรวจด้วยเครือ่งวดัความหนาแน่น
ของมวลกระดูกอีกครั้งหนึ่งครับ 

การรักษาป้องกันภาวะกระดูกพรุน 
เมื่อพูดถึงการรักษา หลายคนอาจจะ

นึกถึงการกินยาบ�ารุงกระดูก แต่ความเป็นจริง
แล้วการรกัษาป้องกนัภาวะกระดกูพรุนมหีลาก
มมุมองมากกว่าน้ัน การจดัการทีจ่�าเป็นเมือ่พบ
ภาวะกระดูกพรุน ได้แก่ 
• การหลีกเล่ียงปัจจัยเส่ียงทีจ่ะท�าให้หกล้ม  

เป้าหมายของการรักษาโรคกระดูกพรุน 
ก็คือ การป้องกันการแตกหักของกระดูก 
ซ่ึงสิ่งที่ท�าให้เกิดกระดูกหักได้บ่อยที่สุด 
ก็คือการหกล้ม ดังนั้นที่อยู่อาศัยของผู้ที่ 
เป็นโรคกระดูกพรุนควรจัดการเรื่อง 
แสงสว่างให้เพียงพอ ติดตั้งราวจับหรือ
พื้นผิวที่ไม่ลื่น ป้องกันการล้ม ในผู้สูง 
อายุที่มีโรคประจ�าตัวอื่นๆ ควรรักษา 
โรคประจ�าตัวที่มีผลต่อการท�างานของ
กล้ามเน้ือหรือระบบประสาท เพ่ือให้
ร่างกายมีความคล่องตัวในการเคลื่อนไหว 

• การออกก�าลังกาย การออกก�าลังกาย 

• แอลกอฮอล์และบุหรี่ แอลกอฮอล์ มีผล
ต่อการท�างนของตับ ท�าให้ตับท�าลาย
ฮอร ์โมนเอสโตรเจนมากขึ้น ระดับ
ฮอร์โมนผดิไปจากปกติ แถมยงัไปท�าลาย
เซลล์ที่มีหน้าที่สร้างกระดูก ท�าให้การ
สร้างกระดูกใหม่แย่ลงอกี ส่วนบหุรี ่มสีาร
เคมีหลายชนิดที่มีผลต่อระบบฮอร์โมน 
และตับได้เช่นเดยีวกบัแอลกอฮอล์ ท�าให้
การสร้างกระดูกใหม่เสียไป และนิโคติน
กับสารอนุมูลอิสระในบุหรี่ยังไปท�าลาย
เซลล์สร้างกระดูก และลดการไหลเวียน
ของเลอืดทีไ่ปเลีย้งส่วนต่างๆ ของร่างกาย  
จึงส่งเสริมการเกิดกระดูกพรุน 

• การใช้ยาบางชนิด เช่น ยาสเตียรอยด์ 
ยาขับปัสสาวะบางชนิด ยากันชัก ยา
ทดแทนฮอร์โมนไทรอยด์ โดยมักเกิด
ปัญหาเมือ่ใช้ยาติดต่อกนัเป็นเวลานานๆ 

• การขาดสารอาหาร การขาดแคลเซียม 
วิตามินดี จะท�าให้การสร้างกระดูกไม่ดี
เท่าที่ควร 

• การออกก�าลงักายน้อย การสร้างกระดูก
ใหม่จะสัมพันธ์กับแรงท่ีมากระท�าที่
กระดูก ดังน้ัน หากมีการลงน�้าหนักท่ี
กระดูกน้อย กระดูกก็จะบางลงเร็วกว่า
ปกติ จึงเป็นปัญหาในผู้สูงอายุที่ข้อเข่า 
ข้อเท้าเริ่มเสื่อม ปวด ออกก�าลังกาย 
ได้น้อย คนที่มีอาชีพต้องออกไปอยู่นอก
โลกที่ไม่มีแรงโน้มถ่วง หรือคนที่ท�างาน
นั่งเป็นเวลานานๆ ติดต่อกันเป็นเวลา
หลายปี 

• โรคท่ีมีผลต่อฮอร์โมนและมวลกระดูก 
เช่น ข้ออักเสบ รูมาตอยด์ ไตวายเรื้อรัง 
โรคต่อมพาราไทรอยด์ท�างานมากผิด
ปกติ 
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เรื่องกระดูกไม่ใช่เรื่องล้อเล่น ยิ่งอายุเข้าเลข 
3 ความเส่ือมของกระดกูเข้ามาทักทายแน่นอน  
แต่ถ้าเราป้องกันไว้ก่อน สรรหาของดีๆ  มาบ�ารงุ 
เรื่องไขข้อกระดูกพรุนจะไม่เกิด ลองท�าน�้าปั่น
ตามสูตรนี้ เสริมสร้างแคลเซียมให้ตัวเอง  
เพื่อกระดูกจะได้แข็งแรงนานๆ

แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่มีมากที่สุดใน
ร่างกาย 99% ของแคลเซียมอยู่ในกระดูกและ
ฟัน นอกจากนีย้งัเป็นปัจจัยส�าคญัในการแขง็ตัว
ของเลือด และจ�าเป็นมากๆ ต่อการท�างานของ
ระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ในผู้หญิงอายุ  
30 ปีขึน้ไป ความหนาแน่นของกระดกูนอกจาก
จะไม่เพิม่ขึน้แล้วยงัเริม่ลดลงด้วย หากช่วงก่อน
หน้านีไ้ม่ได้บ�ารงุกระดกูให้แข็งแรงเต็มท่ี กระดูก
จะเปราะและแตกหักได้ง่าย การกินแคลเซียม
ตอนอายุมากแล้วไม่ได้ช่วยเพิ่มความหนาแน่น
ของกระดูก มันแค่ชะลอการสูญเสียปริมาตร
ของกระดูกแค่นั้นเอง

สูตรน�้าผักผลไม้บ�ารุงกระดูก
มีแหล่งอาหารช่วยบ�ารุงกระดูกมากมาย 

อาทิ ปลาเล็กปลาน้อย นม โยเกิร์ต หรือกลุ่ม

เครื่องดื่มบ�ารุงร่างกาย
เพื่อไม่ให้กระดูกพรุน
เรื่อง : Women’s Health Thailand

อาหารที่มีโอเมก้า-3 รวมถึงผักผลไม้ต่างๆ WH 
ขอจัดสูตรน�้าผักผลไม้ให้สาวๆ ไว้ท�ากินที่บ้าน 
เติมความสดชื่นและบ�ารุงกระดูกในแก้วเดียว 
เผื่อบางคนแพ้ผลิตภัณฑ์ที่ท�าจากนม ก็ยังมี 
แก้วนี้คอยให้แคลเซียมอีกทาง

ส่วนผสม
บร็อกโคลี่ ผักชีฝรั่ง คะน้า แอปเปิ้ลเขียว 

ขึ้นฉ่าย น�้าแข็งป่น 
วิธีท�า
1. ล้างผักผลไม้ให้สะอาด หั่นบร็อกโคลี่

เป็นลกูเต๋า ซอยผกัชฝีร่ังและขึน้ฉ่ายจนละเอยีด 
ส่วนคะน้าบบุพอแตกแล้วหัน่เป็นชิน้เลก็ๆ ตาม
ด้วยแอปเปิ้ลเขียวชิ้นเล็กๆ 

2. น�าสว่นผสมต่างๆ ทัง้บรอ็กโคลี่ คะน้า 
ผักชีฝรั่ง ขึ้นฉ่าย ใส่ในเครื่องสกัดน�้าผัก-ผลไม้ 
(เครื่องแยกกากน�้าผลไม้) จากน้ันตามด้วย
แอปเป้ิลเขยีวคัน้ปิดท้าย พร้อมดืม่ได้ทนัท ีหรอื
จะเติมน�้าแข็งเพิ่มความสดชื่นก็ได้

บร็อกโคลี่ : มีสารซัลโฟราเฟน เร่งให้ 
ตับขับสารพิษออกจากร่างกาย มีแคลเซียมสูง 
ลดความเสี่ยงเป็นโรคไขข้อ 

ผกัชีฝรัง่ : ให้สารต้านอนุมลูอสิระ ชะลอ
การเสื่อมของเซลล์ในร่างกาย มีธาตุแคลเซียม 
เหล็ก กรดโฟลิก บ�ารุงกระดูกและฟัน

แอปเปิ้ลเขียว : เหมาะส�าหรับผู้ป่วยที่มี
ภาวะเลือดเป็นกรด ไขข้อรูมาติก โรคเกาต์ 
เพราะเต็มไปด้วยวิตามินบี เส้นใยเพคติน คอย
ท�าความสะอาดกระเพาะอาหาร ล�าไส้ บรรเทา
การอักเสบของเนื้อเยื่อ

คะน้า : ให้วิตามินบี 2 แมกนีเซียม 
แคลเซียม ช่วยซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อ 
ต่างๆ ป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน

ขึ้นฉ่าย : บ�ารุงตับ แก้ร ้อนในและ 
ความดันโลหิต เป ี ่ยมด ้วยแคลเซียมและ
ฟอสฟอรสั เหมาะกบัการบ�ารงุกระดกูเป็นทีส่ดุ

สขุภาพ
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ผักและผลไม้เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อ
ร่างกาย เพราะอุดมไปด้วยวิตามิน เกลือแร่ 
และเส้นใยอาหาร แต่ควรระมัดระวังสารพิษ
ตกค้างจากการฉีดพ่นสารเคมีก�าจัดแมลง

สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช หรือยาฆ่าแมลง 
นัน้มกีารใช้กนัทัว่ไปเพือ่ช่วยเพ่ิมผลผลติในการ
เพาะปลกู ซึง่เกษตรกรบางคนใช้ในปรมิาณมาก
เกินไป จนอาจท�าให้ตกค้างมากับอาหาร

อันตรายของยาฆ่าแมลงก็คือ เมื่อเข้าสู่
ร่างกายปริมาณมากๆ ในครั้งเดียวจะ เกิดพิษ
แบบเฉยีบพลนั เช่น ท�าให้กล้ามเนือ้ส่ัน กระสับ
กระส่าย ชกักระตกุ หายใจขดั หมดสติ และอาจ
หยุดหายใจได้ แต่พิษที่พบมากที่สุดคือ คลื่นไส้ 
อาเจยีน ท้องเดนิ หรอืหากได้รบัปรมิาณไม่มาก 
ก็จะสะสมในร่างกาย ท�าให้เกิดโรคมะเร็งได้

การรับประทานผักผลไม้ตามฤดูกาล 
เป็นสิ่งที่ดี เพราะพืชจะมีความแข็งแรงทนทาน
ต่อโรคและแมลง ซึง่จะท�าให้เกษตรกรใช้สารเคมี 
ก�าจัดศัตรูพืชในปริมาณน้อยหรือไม่ใช้เลย

กินผักอย่างไรให้ปลอดสารพิษ
เรื่อง : เอมอร คชเสนี

สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ท�า
รายการให้เราเลือกซื้อผักตามฤดูกาล ดังนี้

มกราคม ได้แก่ คะน้า ผักกาดขาวปลี 
ขึ้นฉ่าย กะหล�่าปลี กะหล�่าดอก กวางตุ ้ง  
ถั่วลันเตา ถั่วแขก แครอท ปวยเล้ง ตั้งโอ๋

กุมภาพันธ์ ได้แก่ ผักโขม มะเขือเทศ 
แตงกวา พริกยักษ์ ผักกาดขาว

มีนาคม ได้แก่ กวางตุ้ง เห็ดฟาง คะน้า 
ฟักเขียว มันฝรั่ง ถั่วฝักยาว มะเขือยาว

เมษายน ได้แก่ ถั่วฝักยาว มะเขือเปราะ 
หอมหัวใหญ่ มะเขือพวง มันฝร่ัง แตงกวา  
เห็ดฟาง

พฤษภาคม ได้แก่ มะเขือเปราะ ถั่วพู 
มะเขือยาว มะเขือพวง ถั่วฝักยาว

มิถุนายน ได้แก่ คะน้า มะเขือยาว ดอก
กุยช่าย ผักบุ้ง แตงกวา มะเขือพวง เห็ดเผาะ

กรกฎาคม ได้แก่ ผักบุ้งไทย กระเฉด 
ต�าลึง

สิงหาคม ได้แก่ กระเฉด หัวปลี ข้าวโพด 
ถั่วฝักยาว

กันยายน ได้แก่ กวางตุ้ง กระเฉด บวบ 
น�้าเต้า

ตุลาคม ได้แก่ มะระ ถั่วพู พริกหยวก  
ผักบุ้ง กระเฉด

พฤศจิกายน ได้แก่ ผักกาดขาว ถ่ัวพู 
มะเขือยาว มะเขือเปราะ 

ธนัวาคม ได้แก่ ถัว่ลนัเตา ผกักาดขาวปลี 
ถั่วแขก กะหล�่าปลี กะหล�่าดอก พริกยักษ์ 
มะเขือเปราะ มะเขือม่วง

นอกจากนี้ การรับประทานผักพื้นบ้าน 
ก็มีความปลอดภัยจากสารเคมี เพราะเป็นผัก 
ที่ปลูกง่าย ไม่ค่อยมีแมลงรบกวน จึงไม่จ�าเป็น
ต้องใช้สารเคมกี�าจดัแมลง ผกัพืน้บ้านน้ันมเีป็น
ร้อยชนิดที่สามารถน�ามาบริโภคและส่งเสริม

เป็นพืชทางการค้าได้ คุณค่าทางอาหารก็ไม่ได้
แตกต่าง หรือบางชนิดอาจจะเหนือกว่าผักที่
จ�าหน่ายในท้องตลาดเสยีด้วยซ�า้ เช่น กระเจีย๊บ 
กระถิน กระสัง ขี้เหล็ก ดอกแค ดอกขจร ดอก
โสน ชะอม ชะพลู บอน บัวสาย สะเดา สะตอ 
ผักกูด ผักปรัง ผักแว่น ผักหวาน เป็นต้น

       
การหลีกเลี่ยงสารพิษตกค้างในผักผลไม้

ด้วยวิธีอื่นๆ สามารถท�าได้ดังนี้
• เลือกซ้ือผักที่มีรูพรุนจากการเจาะของ

แมลงบ้าง แต่ไม่ได้หมายความว่าผักที่มี 
รูพรุนเป็นผักท่ีปลอดภัยจากสารพิษ
ตกค้างเสมอไป ควรให้ความส�าคัญกับ
การล้างผักให้สะอาดมากกว่า

• ควรเลือกซื้อผักใบมากกว่าผักหัว เพราะ
ผักหัวจะสะสมสารพิษไว้มากกว่า

• ควรรับประทานผักให ้หลากหลาย  
ไม่รับประทานชนิดเดียวซ�้าซาก

• ผกัและผลไม้ทีป่อกเปลอืกได้ ควรล้างน�า้
ให้สะอาด ปอกเปลือกก่อนรับประทาน
       
ควรล้างท�าความสะอาดผกัผลไม้ก่อนน�า

มารับประทาน โดยเฉพาะผักที่รับประทานสด 
เพ่ือลดปริมาณสารพิษตกค้าง เชื้อโรค และ 
ลดการปนเปื้อนของไข่พยาธิ โดยปฏิบัติตาม 
ขั้นตอนต่อไปนี้

1. ล้างด้วยน�้าสะอาดหลายๆ ครั้ง หรือ
ล้างผ่านน�้าไหลนาน 2 นาที หรือแช่น�้าสะอาด
นาน 15 นาที จะลดสารพิษได้ประมาณ 50-
60%

2. ล้างโดยแช่ในสารละลายต่อไปนี้ 
ประมาณ 10-15 นาที

• เกลือ 1 ช้อนโต๊ะ ต่อน�้า 2 ลิตร ลด 
สารพิษได้ 30-50%

• ด่างทับทิม 20-30 เกล็ด ผสมน�้า  
1 กะละมัง ลดสารพิษได้ 35-45%

• โซเดียมไบคาร์บอเนตหรือผงฟู 1  
ช้อนชา ต่อน�้า 4 ลิตร ลดสารพิษ 
ได้ 50-70%

• น�้าส้มสายชู ½ ถ้วย ต่อน�้า 4 ลิตร  
ลดสารพิษได้ 60-70%

3. ล้างด้วยน�้าสะอาดอีกครั้งหนึ่ง จะลด
ยาฆ่าแมลงได้อีกประมาณ 10%

       
เมือ่ปฏบัิตคิรบทัง้ 3 ขัน้ตอน จะสามารถ

ลดยาฆ่าแมลงได้เกือบหมด ในกรณีที่น�าผัก 
ไปต้ม แกง หรือผัด หากลวกด้วยน�้าร้อนก่อน  
ก็จะสามารถลดยาฆ่าแมลงลงได้อีก
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